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 پر خرج ترين بولدوزر تاريخ تمام کرد
   نيمه کارهقاتِل درجه دار، سياستمداِر وقيح، حياتِ : لسه زيسِت آري

  
  

 سال پيش او را فقط ٨از .  سالگی رسماً جان سپرد٨۵ در ٢٠١۴ جنوری ١١آريِل شارون باالخره امروز، سه شنبه، 

 که سھم بزرگی از آن به خرج ماليات -  يورو ٢٩۶٠٠٠ساالنه : در حالت نيمه حيات زنده نگاه داشته بودند، به بھای

.  ميليون يورو خرج برداشت ٢.۵لی که او را در ُکمای مصنوعی نگاه داشتند  سا٨يعنی . دھندگان اسرائيلی تأمين گشت

قھرمان تمامی جنگ ھای خشونت . اسرائيلی ھا و در رأس آنھا بنيامين نتانياھو مدتھا بود که او را به خاک سپرده بودند

: ش به روزنامه نگاران گفته بوداو خود.  که از يادھا رفته بود–بولدوزر :  با نام مستعار–بار و فتوحات صھيونيستی 

  .»حتی گوسفندان نيز از من وحشت دارند«

لندی که جنايتکاران محکوم در دادگاه بين الملی الھه اشارون می بايست در يکی از اطاق ھای نظافت زندان ھ» قاعدتاً «

که تی خاطر رشوه ميت بمحکوميت خود را به سر می برند يا در بيمارستان يکی از زندان ھای اسرائيل، پس از محکو

  .نام مارتين شالف گرفته بود، جان می داده از سرمايه داری ب

می در تمامی خاورميانه وو تنھا قدرت ات) در گيومه(» تنھا کشور دموکراتيک در خاورميانه« در –اما در اسرائيل 

  .ھيچ چيز به نحو غيرعادی صورت نمی گيرد) بدون گيومه(
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 پدرش يک کشاورِز لھستانی و مادرش از ،دنيا آمده ب» مشاو کفار مالل« در ١٩٢٨ ریبرو ف٢۶آريل شانيرمان در 

مراحل ترقی او در نقش صھيونيسِت قاتل آغاز می گردد، بدينگونه که او .  سفيد، در واقع يعنی يک تانکۀاھالی روسي

را در ) زه تأسيس اسرائيلارتش تا(ردبان ترقِی تساھل سپس پله ھای ن.  شرکت می جويد١٩۴٨در ھاگانا در جنگ 

اولين جنايات جنگی عليه شھروندان فلسطينی تحت فرماندھی او در . طول جنگ ھا و عمليات پاکسازی طی می کند

ه صھيونيستی که بۀ  به دست او بود، اولين واحد ويژ١٠١آن زمان فرماندھی واحد .  صورت می گيرد١٩۵٢سال 

  . فيبه شھرت جھانی يافت تن از اھالی اردنی روستای٧٠خاطر قصابی 

 تن اسير مصری و ٢٠٠ سينا با قصابی ۀ چتربازان در لشگر کشی به شبه جزير٨٠٩ با فرماندھی ھنگ ل آري١٩۵۶

 به مقام ١٩۶٧به خاطر اشغال صحرای سينا در سال . سودانی غيرنظامی خدمت درخشانی از خود نشان می دھد

 تن از غير ١٠٠ شمار ١٩٧٣ و ١٩٧١نائل گشته، به جنايتکاری در نوار غزه می پردازد که بين قھرمانی جنگ 

  .نظاميان فلسطينی را کشته و صدھا تن را اسير می گيرند، البته تحت عنوان جنگ عليه ترور

ر سوم مصر که لشک خاطر اينه  ب– دوباره به مدال قھرمانی جنگ دست می يابد ١٩٧٣خاطر موفقيت در جنگ ه او ب

ی ئھادر اين زمينه نيز وی از روش .  سياست می نھدۀ سپس وی پا به عرص–را به عقب نشينی وادار ساخته بود 

غافلگيرانه و رندی بی رحمانه، مانند آنچه در جنگ ۀ حمل: کار برده بوده استفاده می کند که در طول جنگ ھايش ب

 اسرائيل فرمان ھجوم به لبنان و پاکسازی بيروت را می دھد، که  در مقام وزير دفاع١٩٨٢در سال . ضربتی کرده بود

.  و شتيال به دست شبه نظاميان دست راستی مسيحی جان دادندادر آن ھزاران غيرنظامی در پناھگاه ھای فلسطينی صبر

  .دخود او از ارتفاعات مشرف بر پناھگاه ھا، با نظارِت از باال بر کشتار، تمامی ماجرا را دنبال می کر

 اسرائيل در ميدان جلوی ۀ او به عمد توسط اقدامی که فلسطينيان را تحريک نمود، در مقام وزير خارج٢٠٠٠در سال 

 وی نخست وزير می شود، ٢٠٠١از سال .  دوم منجر گشتۀ اينکار او به انتقاض–مسجد مسجد اقصی حضور يافت  

 اپريلمغزی دوم دچار می گردد و لذا در ۀ  سکت به٢٠٠۶ جنوریمغزِی اول و در ۀ  به سکت٢٠٠۵مبر اما در دس

ی زندگی خويش ئنھاۀ بدين قرار او به مرحل.  به ناتوانی از حکومت اعالم گشته و از اين پست برکنار می گردد٢٠٠۶

  . نيمه حياتۀمی رسد، به مرحل

آريل شارون به . دصورت املت تناول می کره  تخم مرغ را ب٢۴خود ۀ  که ھر روز در صبحان–يک آدمخوار واقعی 

  .وی به آتِش ابدی خواھد پيوست. مھمل صھيونيستی در خاطره ھا باقی می ماندۀ  منفورترين شخص در پروژۀمنزل

  

  عنوان زير کاريکاتور

  ...انتخاب کنيد... شارون را انتخاب کنيد 

  چی شده؟ مگر تاکنون نديده ايد چگونه سياستمداران طفلی را می بوسند؟

 کاريکاتورھای سياسی ۀ کشيده بود، جامع٢٠٠٣ جنوری ٢٧را که ِديو براون برای ايندپندنت در اين کاريکاتور 

 . برگزيد٢٠٠٣عنوان کاريکاتور سال ه انگلستان ب

  

  ٢٠١۴ جنوری ١١برگرفته از تالکسکاال 

11073=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http  

 

 


